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ANNEX 1 

 
CONDICIONS PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS A LA VORERA 

 
Aquesta autorització s’atorga amb caràcter discrecional i resta supeditada als interessos 
públics d’acord amb l’art. 48 de l’ordenança sobre l’ús de les vies i espais públics de 
Barcelona 
 
1. Circulació de vianants:  
 
-Queda prohibit tallar en cap moment el trànsit de vianants i vehicles. 
 
-Els vianants hauran de disposar d’un pas amb una amplada mínima d’1.40 m.  
 
-Aquest pas haurà d’estar lliure de runes, apilaments, maquinària o qualsevol altre obstacle 
que redueixi o dificulti el pas als vianants. 
 
-Si no es pot garantir els requisits anteriors (amplada mínima d’1.40 m. lliure de destorbs) 
s’haurà d’habilitar un passadís a la calçada contigu a la vorera d’1.40 m d’amplada, protegit 
per new-jerseys de formigó.  
 

-Si el carril contigu a la calçada és d’estacionament: s’eliminaran les places 
d’estacionament necessàries fent servir la senyalització excepcional preceptiva. 
 
-Si el carril contigu és de circulació i existeix un carril d’estacionament a la vorera 
d’enfront: s’alliberarà el carril d’estacionament per habilitar-ho com a carril de 
circulació a fi de mantenir la capacitat viària del carrer. 
 
-Si no existeix cap carril d’estacionament: es reduirà la capacitat de la via en un 
carril senyalitzant l’actuació d’acord al “Manual de Senyalització d’Obres a les Vies 
Urbanes”. En aquest supòsit s’informarà al Servei de Planificació d’Obres amb cinc 
dies hàbils d’antel.lació. Si aquesta actuació representés el tall de circulació per 
l’estretor de la via s’informarà al Servei de Planificació d’Obres amb cinc dies hàbils 
d’antel.lació. 

 
-Es facilitarà l’accés als immobles, locals, tallers, .... existents al tram de la vorera afectat per 
l’obra. 
 
2. Càrrega/descàrrega de materials 
 
-Les operacions de càrrega i descàrrega de materials es faran entre les 0930 i les 1700 hores 
fent servir, sempre que sigui possible, les zones habilitades per aquest ús. 
 
-Si no es disposés de zones de càrrega/descàrrega, s’hagués d’ocupar un carril de circulació i 
les feines duressin més de quinze minuts: s’haurà de sol.licitar l’autorització a la Guàrdia 
Urbana del districte corresponent i ajustar-se a les seves condicions. 
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3. Mobiliari urbà 
 
-Si s’ha de desplaçar mobiliari urbà per motiu de l’execució de l’obra, aquest s’haurà de 
custodiar i tornar-se a col.locar al lloc un cop finalitzada l’obra. 
 
-Si s’ha malmès mobiliari urbà, es deurà senyalitzar correctament i informar al departament 
municipal que correspongui. 
 
4. Altres afectacions 
 
-Si la realització dels treballs afecten instal.lacions o serveis de qualsevol tipus (bicing, 
parades de transport públic, ....) s’haurà de comunicar l’afectació als responsables de les 
instal.lacions. 
 
5. Desperfectes a la calçada/afectació de serveis 
 
-Si es produeix desperfectes a la calçada o a la vorera durant la realització de les obres, 
s’hauran de senyalitzar correctament per garantir la seguretat de vianants i vehicles i 
procedir a la reparació tan bon punt sigui possible. 
 
-Si es produeix trencament de serveis bàsics (gas, aigua, enllumenat, semàfors, electricitat, 
sanejament, etc.) s’hauran d’adoptar immediatament les mesures de seguretat necessàries i 
avisar al telèfon 092 (Guàrdia Urbana) i al titular de la instal.lació. 
 
-L’empresa sol.licitant es farà responsable del manteniment, així com respondrà de les 
possibles malmeses que es puguin produir durant la realització dels treballs. Els 
responsables dels treballs a la via pública són responsables també de la seva neteja, d’acord 
amb l’article 23 de l’ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona.  Així 
també respondrà dels danys que es puguin ocasionar a persones durant l’exercici d’aquesta 
autorització. 
 
6. Senyalització de les obres 
 
-La senyalització de les obres s’haurà d’ajustar a l’establert en el Manual de Senyalització 
d’Obres a les Vies Urbanes.  
 
7. Guàrdia Urbana de Barcelona 
 
-En qualsevol cas, els operaris hauran de seguir les indicacions que rebin per part dels agents 
de Guàrdia Urbana de Barcelona.  
 
-Es considera necessària la coordinació amb la Guàrdia Urbana del Districte corresponent 
per què determini si cal presència d’agents, en aquest cas l’autorització no tindrà validesa 
sense l’abonament de les taxes corresponents per a la prestació d’aquest servei. 
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8. Sorolls 
 
-Els grups electrògens hauran d’estar totalment insonoritzats i no està permès el seu 
funcionament entre les 22:00 i les 08:00 hores.  
 
 
9.  Prohibició de parada 
 
-S’haura de col.locar notes informatives a tota la zona que després es retiraran (porteries, 
parkings, botigues, edificis...) que hi hagi a la zona de l’obra, indicant les dades d’inici i 
finalització i les possibles restriccions d’estacionament o trànsit.  
 
-El procediment de senyalització i retirada de vehicles estacionats a les zones d’obres es 
farà d’acord al document “Procediment de retirada de vehicles afectats per senyalització 
excepcional” 
 
10.  Excepcions a la norma general 
 
Encara que no sigui necessari passar pel Comitè d’Obres i Mobilitat i sense importar el grau 
d’afectació que es produeixi, les condicions de treball hauran de ser fixades des del Servei 
de Planificació d’Obres, en els següents supòsits: 
 
-Voltants dels eixos comercials i dels mercats municipals. 
 
-Zones amb gran activitat turística. 
 
-Les que es puguin determinar específicament des del Comitè d’Obres i Mobilitat o des del 
Servei de Planificació d’Obres. 
 
-Així mateix, també queden excloses de la norma general les següents vies: 
 
Districte de Ciutat Vella 

-Av. Catedral  
-C. Francesc Cambó 
-Pl. dels Àngels  
-Av. Portal de l’Àngel 

 -La Rambla 
 -Rbla. del Raval 
 -Pg. del Born 
 -C. Tallers 
 -Reina Cristina (basars) 
 
Districte de l’Eixample 
 -Av. de Roma entre Casanova i Viladomat 
 -Av. Mistral 
 -Av. Gaudí 
 -Rbla. de Catalunya 
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 -Pg. de Gràcia entre pl. Catalunya i Aragó  

-c. Pelai 
-Rda. Universitat   
-pl. Catalunya 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

-Plaça de les Drassanes 
-Avda. Maria Cristina 
-Plaça Carles Buïgas  
-Francesc Ferrer i Guàrdia (Poble Espanyol) 
-Pg. Les Cascades (Mnac) 
-Estació de Sants 
-Rbla. Badal 
-Rbla. Brasil 
-Pl. de la Marina 
-C. de Sants 
-C. Creu Coberta 
 

Districte de Les Corts 
-Voltants Centre Comercial El Corte Inglès 
-Voltants Centre Comercial Illa Diagonal 

 
Districte de Sarrià – Sant Gervasi 

-Zona Cinesa Diagonal: Ganduxer – Dr. Fleming – Santa Fe de Nou Mèxic 
 
Districte de Gràcia 

-Gran de Gràcia 
-Travessera de Gràcia entre pl. Gal.la Placídia i c. Bailèn 

 
Districte de Nou Barris 

-Av. Via Júlia 
 -Pg. Fabra i Puig entre av. Meridiana i pl. Virrei Amat 
 
Districte d’Horta-Guinardó  

-Pla de Montbau  
-C. Vent amb c. Horta 
-Pl. Eivissa 
-Pl. Bacardí 

 -Rbla. del Carmel 
 -C. Llobregós amb c. Conca de Tremp  

-C. Tajo amb c. Baixada de la Plana  
-C. Dante Alighieri  
-Cort d’Horta i Maragall Zona Comercial 
 

Districte de Sant Andreu   
 -Pl. Orfila i voltants 
 -Gran de Sant Andreu 
 -Voltants Centre Comercial La Maquinista 
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 -Rbla. de Fabra i Puig 

 
Districte de Sant Martí 

-C. Rogent  
-C. Marià Aguiló 

 -Rbla. Poblenou 
 -Voltants Centre Comercial Les Glòries 
 -Voltants Centre Comercial Diagonal Mar 
 -Voltants mercat Els Encants Vells 

 
 

 


